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Zlatý roh

Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Leden 2022
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás
v tento slavnostní den
Nového roku pozdravil
z tohoto místa.
Nový rok není jen údaj
v kalendáři, ale pro každého z nás znamená i začátek
nových plánů, předsevzetí
a určení si nových cílů,
které bychom během nastávajícího roku chtěli
uskutečnit v soukromém i
pracovním životě. Je to
však i čas ohlédnutí se zpět
a zhodnocení toho, co jsme
minulý rok zažili, vykonali
nebo nestihli udělat. Život
člověka je sám o sobě pestrý a každého z nás postihly jak zlé dny naplněné
trápením, smutkem a nezdarem, tak i dny dobré,
veselé, radostné a šťastné.
A na tom dobrém je potřeba setrvávat, rozvíjet věci
započaté a nebát se překážek, které určitě postupně
během cesty přijdou. I
samotné město během
minulého roku překonávalo překážky, ale těšilo se i
z dokončených děl a úspěchů. Doufám, že i Vy občané
jste prožívali tyto úspěchy
a všechny pozitivní události města z vykonané práce
s radostí a zájmem. Protože
všechno se dělá pro zlepšení a zkvalitnění života
občanů, Vašeho života ve
městě. Navzdory hektické
době, ve které žijeme,
vyšším požadavkům na lidi,
techniku, infrastrukturu, či

roč. XXVIII
stále nedostatečným finančním zdrojům, jsem
přesvědčený, že vzdělávat
a zvyšovat úroveň kvality
života v našem městě se
nám společnými silami
daří.
Dovolte mi, abych Vám
připomenul alespoň některé akce, které se nám podařilo uskutečnit:
Vybavení učeben ve škole,
zahájení stavby lesoparku,
instalace
protipovodňových opatření – nových
rozhlasů a hladinoměrných
čidel na Krupé a Kunčickém potoce, pasport komunikací:
Staré Město,
Chrastice, Hynčice, Stříbrnice, Nová Seninka, Kunčice, Malé a Velké Vrbno,
instalace osvětlení hřbitova
solárními světly, nákup
nového automobilu pro
MBH, zpracování projektu
na zateplení budov paneláků na Budovatelů 400 –
405, oprava chodníků na
náměstí, v ul. Bezručova,
schodů u gabionové zdi a
schodů u Huga, příprava
odstavné plochy u parku,
zpracování projektu na
demolici objektů v areálu
Krupá, zpracování žádosti
o dotaci na opravu komunikací: 1. máje, Křižíkova a
v Kunčicích,
vybudování
chodníků k bytovým domům v ulici Česká a oprava
chodníku u kulturního
domu, dokončení projektu
na přestavbu bývalé MŠ na

č. 1
byty v ul.
Hanušovická, zpracování projektu
na
zástavbu
pozemků
nad penzionem Pod
Javorem.
Mnoho
v našem
městě
je
ještě
potřeba vybudovat,
vylepšit a
zkrášlit. Na
to je však
potřeba
hodně úsilí,
práce, jednání, projektů ale
i dobré vůle, spolupráce,
ochoty a tolerance.
Využívám této příležitosti
poděkovat všem, kteří
jakoukoliv formou a měrou
přispěli ke vzdělání našeho
města, obohacení jeho
kulturního i duchovního
života, protože budoucnost

8Kč

města je v rukách jeho
občanů.
Přeji Vám víc hezčích dní
než horších, víc lásky než
nenávisti, víc hojnosti a
radosti než smutku a trápení. Pevné zdraví a hodně
úspěchů v pracovním i
osobním životě v roce 2022
Váš starosta Jiří Kamp
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PŘIPRAVUJE SE

Jakub Smolík

Koncert věčného romantika poprvé v našem městě
Tradiční zábavně koncertní
vystoupení současné, umělecko-interpretační osobnosti, jež svými písněmi
oslňuje zejména něžnou
část publika.
Nedávno
tento interpret oslavil
spolu s přáteli z branže své
60. narozeniny velkolepým
turné. J. Smolík těží ze své

image, pěkných skladatelských kousků Z. Bartáka, F.
Kasla nebo J. Zmožka, ale i
nesmírně
vytříbeného
vkusu pro výběr coververzí
starších českých šlágrů,
které mladší část publika
dnes zná především díky
němu. Koncert nabízí vedle
hitů tohoto umělce, jako

V návaznosti na velikonoční a filmové workshopy,
které jsme již v rámci projektu Oživit tradice realizovali, proběhly v Centru
vzdělávání, kultury a turistiky ve Stronie Slaskie
taneční kurzy, které měly
být zakončeny společným
vystoupením a kulturním
programem, v rámci kterého se měla představit hudební skupina ze soukromé
umělecké školy ze Šumperka. Toto vystoupení
jsme museli přeložit na rok
2022, ale určitě o něj nepřijdeme. V prosinci naše děti
společně s polskými dětmi

vyráběly vánoční přání, malovaly
vánoční
baňky a zdobily
perníčky. I když
vše probíhalo
online, výrobky
se dětem moc
povedly. Posuďte sami.
A co nás ještě čeká
v příštím
roce
v přeshraniční spolupráci?
Dokončíme projekt Oživit
tradice dvěma společnými
koncerty.
U
nás
v kulturním domě uslyšíme
romantickou a filmovou
hudbu v podání polských
interpretů a polský partner

jsou Jen blázen žárlí,
Prý chlapi nebrečí či
Ave Maria i některé
nové písničky z jeho
zbrusu nového alba
„Právě proto vám teď
zpívám“ vydané na
podzim roku 2020.
(Windová)

Česko-polský projekt
„Oživit tradice“ pokračuje

nabídne koncerty českých
interpretů v krásně zrekonstruované
kapli
Onufrego
ve
Stronie
Slaskie. O termínech Vás
budeme včas informovat.
V roce 2022 také započne
další z projektů typu People to people „Zdravě,
chytře
a
s nápadem“.
V rámci projektu proběh-

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

nou
kurzy
malování
v plenéru,
přírodovědné
výlety pro seniory, kurzy
líčení a kurz šití na stroji.
Myslím, že se máme na co
těšit.(Windová)
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Knižní tip na leden …

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V MĚSÍCI
LEDNU

V lednu vám přinášíme veskrze oddechovou literaturu, při které se zasmějete a třeba najdete inspiraci pro výlety po naší vlasti.
PAVEL SKROTT: PLACHÉ SVĚTLO
Místo: Šumperk, Galerie Jiřího Jílka
Název knihy: Prázdniny v Česku
Datum: 5. ledna do 30. ledna
Autor: Ladislav Zibura
Vydejte se s Ladislavem Ziburou na dvouměsíční výlet po
českých luzích a hájích a připomeňte si, v jak rozmanité a
krásné zemi žijeme. Můžete se těšit na vyprávění plné
zajímavostí, pozoruhodných příběhů z naší historie a
setkání se svéráznými lidmi. Navštívíte všech čtrnáct
českých krajů, načerpáte tipy na vlastní výpravy a jako
obvykle se také od srdce zasmějete. Tak přisedněte do
roztomilého bílého autíčka a nezapomeňte se připoutat!
Váš řidič je začátečník. (databazeknih.cz)

Tříkrálová sbírka 2022

Opět bychom rádi upozornili, že právě probíhá měsíc, ve kterém se již tradičně uskutečňuje Tříkrálová sbírka. Jak jsme informovali v minulém čísle, situace s ohledem na stále probíhající epidemii příliš nenahrává osobním setkáním.
S pořadatelem
sbírky, Charitou
Šumperk, se proto
místní koordinátoři dohodli, že ve
Starém Městě se
sbírka
nebude
konat v tradiční
podobě a koledníci nebudou obcházet domácnosti tak jako v předchozích letech, aby neohrožovali zdraví občanů ani koledníků. Jako náhradní řešení bylo zvoleno umístění pokladniček na několika místech ve městě, kam mohou dárci přinést
svůj příspěvek. Pokladničky (a také cukr a křída) tedy budou v termínu od
2. do 16. ledna 2022 na těchto místech ve Starém Městě:

Turistické informační centrum,
Papírnictví – trafika pí Fraňková,
COOP Jednota,
Potraviny CBA,
Potraviny Hruška,
kostel sv. Anny,
PROBIO.
Pravidla sbírky přitom zůstávají stejná jako při klasickém koledování. Je
možno přispět jakoukoliv částkou, každá koruna se počítá. Pokladnička je
zapečetěná a nedají se z ní vracet peníze. Za svůj příspěvek si můžete vzít
jako dáreček balený tříkrálový cukr a kousek svěcené křídy, abyste si mohli
napsat na dveře nápis K + M + B + 2022. Koledu „My tři králové jdeme
k vám“ si můžete zazpívat se svými blízkými v pohodlí domova.
Jisté je, že Charita ČR spustí tzv. online koledování s virtuální pokladničkou.
Dárci tak mohou směřovat své příspěvky do konkrétních měst a obcí prostřednictvím poštovního směrovacího čísla. Aktuální informace k online
koledování by měly být dostupné na stránkách www.trikralovasbirka.cz a
také ve sdělovacích prostředcích včetně televizních spotů. Věříme, že i za
těchto podmínek se nám podaří přispět na charitní aktivity a podpořit dobročinné konání, bez ohledu na to, kolik peněz v pokladničkách bude. Děkujeme za pochopení a za každý Váš příspěvek! (Urbanová Pešková, red)

3

KULTURA

Výstava malíře a zábřežského rodáka. Zahájení
5. ledna v 18 hodin, otevřeno denně od 13 do
18 hodin na zazvonění v recepci penzionu G.
Více na www.galerie-sumperk.cz.

LOST CZECH MAN – HEDVÁBNÁ STEZKA
Místo: Šumperk, G-klub
Datum: 18. ledna od 18:30 hodin

Cestovatel a dobrodruh Martin Půlpán byl letos
zapsán do České knihy rekordů jako první
Čech, který sám pěšky a stopem projel legendární Hedvábnou stezku. Vydáme se za dobrodružstvím, které se dá zažít jen jednou za život.
Tisíce kilometrů přes hory, moře i pouště po
stopách dávných karavan. Dozvíte se vše o
historii jednotlivých zemí, spoustu zajímavostí
o národech žijících v těch nejzapadlejších
koutech světa. Dostanete spoustu tipů, jak tuto
stoletou karavanní stezku zdolat bezpečně na
vlastní pěst. Vstupné 100,- Kč. Více na
www.dksumperk.cz.

RIFLOVÝ BÁL: ABBA REVIVAL A WELZL
GANG
Místo: Zábřeh, KD
Datum: 22. ledna od 20 hodin

Zažijte atmosféru a energii písní skupiny Abba.
Skupina Welzl gang bude navíc celý večer
servírovat největší hity současných českých i
světových hvězd popmusic. Opět se můžete
těšit na skvělou atmosféru, tradiční riflovou
výzdobu a bohaté občerstvení. Vstupné 250,Kč. Více na www.kulturak.info.

KLUB GEMINI: PROF. MUDR. JAN PIRK,
DRSC. – EMOCE OD SRDCE
Místo: Šumperk, G-klub
Datum: 25. ledna od 17 hodin

V rámci Klubu Gemini zavítá do Šumperka
přední český kardiochirurg prof. Jan Pirk. Ve
své přednášce bude mluvit o tom, že až 80
procent tělesných obtíží je způsobeno nezvládnutým stresem. Ptáte se, co dělat pro to,
abyste byli zdraví? Jak předcházet nemocem a
nechtěným zdravotním stavům? Čeká nás
vzácné setkání se skvělým lékařem a výjimečným člověkem. Vstupné v předprodeji 120,- Kč,
v den
akce
150,Kč.
Více
na
www.dksumperk.cz.

KONCERT K 225. VÝROČÍ NAROZENÍ
FRANZE SCHUBERTA
Místo: Jeseník, Klášterní kaple
Datum: 29. ledna od 16:00 hodin

Konec ledna je v Jeseníku již nerozlučně spjat s
koncertem věnovaným výročí narození Franze
Schuberta. Na lednovém koncertu v roce 2022
se nám představí Inna Aslamas (klavír) a Petr
Pomkla (flétna). Prodej vstupenek v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 120 Kč,
senioři a děti 100 Kč. Více na www.mkzjes.cz.
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Výlukový jízdní řád autobusové linky 213
Jak už si občané našeho
města všimli, z důvodu
celkové rekonstrukce mostu došlo v září k úplné
uzavírce silnice III/44646
ul. Lipová. Uzavírka bude
trvat až do 15. dubna tohoto roku. Uzavřeným úsekem je vedena linka dopravce ARRIVA Morava a. s.
Uvedeným
úsekem není
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DOPRAVNÍ INFORMACE

umožněn průjezd spojům
(sp. č. 2, 4, 6, 202, 204, 10,
206, 12, 16, 208, 210) zmíněné linky, které jsou vededeny obousměrnou objízdnou
trasou po otočení a obsluze
stávající
zastávky Staré
Město, žel.st. – zpět po ul.
Nádražní – II/446 ul. Hanušovická – a dále ve svých

trasách směr Chrastice
a Vysoké Žibřidovice –
případně po II/446 směr
nám. Osvobození do zastávky Staré Město, nám.
Autobusové zastávky jsou
obslouženy
v původních
polohách bez omezení.
Na dotčenou linku je vypracován výlukový jízdní
řád, který se lehce odlišuje

od stálé linky. Vzhledem
k tomu, že od 12. prosince
došlo ke změně jízdních
řádů, uvádíme zde i tento
aktuální výlukový řád.
Jedná se o odlišnosti
v řádech minut, nicméně i
ty mohou při stihnutí daného spoje hrát roli. (red)

LEDNOVÉ VAŘENÍ

Indický dhál z červené čočky
Leden je nejen nový začátek roku, ale taky čas, kdy je třeba odlehčit tělu po vánočních svátcích. Tradiční indický
pokrm dhál je důkazem, že správná kombinace koření vykouzlí z obyčejných surovin nezapomenutelnou delikatesu, která zahřeje a zároveň dodá zdravou energii. Zeleninu můžete obměňovat podle momentální úrody nebo
zásob v ledničce. Dhál podávejte třeba s rýží nebo kuskusem.
Ingredience: 1 ks cibule, 4 stroužky česnek, 1 lžíce olivového oleje, 2 lžíce nastrouhaného čerstvého zázvoru, 375 g červené čočky, 1 lžíce koření garam masala, 1 lžíce mletého kari, 1 lžička mletého římského kmínu, 1 lžička mletého koriandru, 1 lžička mleté hořčice, 1 lžička mleté kurkumy, 1 litr zeleninového vývaru, 425 g drcených konzervovaných rajčat, 150 g baby špenátu, podle chuti 1 hrst čerstvého koriandru nebo 1 hrst hladkolisté petržele

Postup: Cibuli a česnek oloupejte a nakrájejte nadrobno. V pánvi rozehřejte olej, vsypte cibuli, česnek a zázvor a opékejte
je na středním stupni doměkka, asi 5 minut. Čočku přeberte a propláchněte ve vodě. Opečenou voňavou cibulovou směs
přesypte do menšího hrnce (o objemu 4,5 l), přidejte čočku, koření, vývar a rajčata. Promíchejte, zakryjte poklicí a vařte 3–
4 hodiny. Pokud chcete, můžete na posledních pět minut vaření přimíchat do dhálu špenát a zlehka povařit. Koriandr nebo
petrželku nasekejte nadrobno, nasypte na dhál a ihned podávejte. Dobrou chuť!
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Dobrovolní pozorovatelé po 72 letech končí
Ve Starém Městě pod Sněžníkem, v ulici Krátká čp.
310, na Vrbenském potoku,
se nachází od roku 1949
vodoměrná stanice. Ve
stanici je umístěn limnigrafický přístroj, který slouží
k pozorování
vodního
stavu - výšky vodní hladiny v cm, v zimním období
intenzita ledu a další průvodní jevy.
Jen pro zajímavost. Místní
obyvatelé si jistě vzpomenou na povodně v roce
1963 a 1997, které mimo
jiné pokaždé posunuly i
objekt lehkého opevnění u
fotbalového hřiště až do
dnešní polohy. Zatímco
průměrný stav hladiny
Vrbenského potoku běžně
činí 31 cm, při povodních
v roce 1963 byla naměřena
výška hladiny 180 cm a
v roce 1997 dokonce 185
cm, což už je podle odborných tabulek extrémní
ohrožení.

Součástí stanice je vodočetná lať, která slouží ke
kontrole a k seřízení limnigrafu. Do roku 2013 zde
stála pouze rourová stanice, která již nevyhovovala
současným požadavkům na
přístrojové vybavení. Bylo
přistoupeno
k celkové
rekonstrukci objektu. Místo
plechové budky tu nyní
stojí zděný objekt, ve kte-

rém je kromě manuálně
obsluhovaného přístroje na
zaznamenávání
vodního
stavu také automatický
přístroj, prozatím pouze
s lokálním záznamem (data
se jednou za měsíc stahují
do přenosného počítače
přímo na místě). Ruční
zápisy o průtoku vody
zapisovali původně denně,
později 1x týdně tzv. dobrovolní pozorovatelé, kteří
zpracované měsíční hlášení
odesílali na ČHMÚ Ostrava.
Dnem 31. prosince 2021
došlo
z ekonomických
důvodů ke zrušení dobrovolných
pozorovatelů.
Stanice zůstává nadále
v provozu
elektronicky.
Inspekční kontroly ČHMÚ
budou prováděny 6x v roce
a v případě mimořádných
událostí (sucho, povodeň)
budou prováděny mimořádná měření.

Pozorování stanice bylo
zahájeno 15. 6. 1949.
1. pozorovatel: Josef Procházka, od VI./1949 – do
IV./1950
2. pozorovatel: K. Procházková, od V./1950 – do
VI./1951
3. pozorovatel: Rudolf
Mácha, od VII./1951 – do
VI./1959
4. pozorovatel: Josef Tanistrák, od VII./1959 – do
V./1965
5. pozorovatel: Vilma Chva-

talová,
od
VI./1965 – do
X./1966
6. pozorovatel:
Vilma
Nožičková, od
XI./1966 – do
X./1969
V roce 1969
bylo pozorování přerušeno z důvodu
regulace
potoku
a
v roce 1971
opět obnoveno.
7. pozorovatel:
Vilma
Nožičková, od
IX./1971 – do
V./1996
(pozorování
zanechala ze
zdravotních
důvodů
a
vysokého
věku)
8. pozorovatel:
Jana
Hezká, Bezručova 177,
od VI./1996 –
do IX./1996
(pozorování
zanechala z důvodu stěhování)
9. pozorovatel: František
Pavelka, od IX./1996 – do
XII./2000
(pozorování zanechal ze
zdravotních důvodů)
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OHLÉDNUTÍ

10. pozorovatel: Marie
Pavelková, od I./2001 – do
XII./2021 (Pavelková, red)
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Na běžky i na brusle – vyrazte za místními
krásami
Leden je nejvhodnější měsíc pro zimní sporty. Okolí
jich nabízí nepřeberné
množství. Můžete si vybrat
mezi těmi, ke kterým potřebujete
provozovatele
jako je kluziště nebo lyžařské vleky, ale i ty, kam
můžete vyrazit, aniž byste
museli nejdříve přemýšlet,
jaká jsou momentální opatření proti Covidu – jako
jsou skialpy nebo běžky.
Město nám poskytuje obě
možnosti. Můžete využít
místní kluziště nebo můžete vyrazit po vyznačených a
upravených běžkařských
trasách v blízkém okolí,
které město pravidelně
upravuje.
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SPORT

Kluziště závisí na venkovních podmínkách, proto
nelze v době uzávěrky říci,
zda bude otevřeno celý
leden. Nicméně již od půlky
prosince se na zaledňování
intenzivně pracovalo. To na
chvíli přerušila obleva,
nicméně práce pokračují,
jakmile se teploty pohybují
kolem nuly. Kluziště je
přístupné pro veřejnost a
je bez poplatku. Dopoledne
je kluziště určeno pro mateřskou a základní školu,
z čehož
mají
děti
z mateřské školy letos
obzvláště radost, protože
dostaly na žádost paní
učitelky Šímové a dalších
k Vánocům díky městu i

fondu SRPŠ dostatečné
množství ledních bruslí
(běžky, o které bylo také
žádáno, momentálně na
trhu nejsou). Vzhledem
k osvětlení lze kluziště
využívat až do pozdních
večerních hodin. Otevírací
doba bude stejná jako
v předešlých letech, tj. od
pondělí do pátku 13.0020.00 a o víkendu 9.0020.00.
Pokud budete chtít vyrazit
sami nebo s přáteli na
běžky, můžete si vybrat
mezi více než 140 km běžeckých tras v okolí. Nejoblíbenější a krásně upravené okruhy jsou v oblasti
Paprsku, pokud ovšem

chcete potkat co nejméně
lidí nebo byste chtěli vzít
doma běžky na záda a
prostě vyrazit, vydejte se
na trasy rovnou ze Starého
Města. O jejich úpravu se
stará město a jejich aktuální stav, stejně jako všech
ostatních v okolí, najdete
na internetu. Letos došlo ke
změně – trasy již nejsou
vedeny na Bílých stopách,
jak jsme byli zvyklí, ale na
stránkách
jdemenabezky.cz. Ať už si budete chtít
zaběhat na okruhu u Květné nebo vyrazit na Štěpánov nebo Kutný vrch, určitě si zimní krajinu užijete!
(red)

INZERCE

NABÍZÍME
zprostředkování nákupu satelitního zboží. Montáže, rozvody, servis DVB-S satelitních sestav a
pozemního Terrestrialního DVB-T vysílání. Doladění stávajících parabol. Naladění nových programů a poradenství.
Specializované fórum zabývající se satelitní problematikou naleznete na www.satdigitalne.cz.

Kontakt: 737537353

Opravy chladniček, mrazniček, el. sporáků,
bojlerů, aku kamen u Vás doma.

Prodej nových chladniček, sporáků a bojlerů.
Jejich zapojení a předvedení.

Kabát Jan

B. Němcové 595, Jeseník
Mobil: 606 420 133
E-mail: kabat-opravy@volny.cz

Provozní doba
po, st, pá
út, čt

12:00 – 17:00
8:00 – 13:00

Nabízím stříhání pro muže, ženy a děti bez objednání, kdykoliv v pracovní době.
Melírování, barvení na objednávku mimo pracovní dobu na tel. č.: 774 070 735.
Těším se na Vaši návštěvu. Iveta Cehová, Dukelská 107, Hanušovice.
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Střípky z dějin Staroměstska
V příštích měsících bychom
na stránkách Zlatého rohu
rádi
přinášeli
střípky
z regionální historie, znovuobjevené lokální pověsti,
informace o zapomenutých
osobnostech Staroměstska
a zajímavé články, které
byly kdysi o Starém Městě
a jeho okolí napsány.
Můžete se tak těšit na nové
poznatky o místním du-

chovi hor Stämmichmannovi, kterému se někdy
přezdívá „Krakonoš Sudet“,
o zámečku v Kunčicích
nebo článek o tom, jak
Staré Město vypadalo před
sto lety (a že se toho vlastně tolik nezměnilo).
Pokud byste měli tip na
nějakou zajímavost, která
by se dala zpracovat, měli
doma zajímavý text, o který

byste se chtěli podělit
s ostatními, staré německé
knihy, které se týkají Staroměstska a se kterými si
nevíte rady… rádi si o tom
přečteme nebo popovídáme. Můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese
info@urle.cz nebo nechat
vzkaz v Informačním centru. Tam bude k dostání
také náš první počin –

Staroměstská
knihovna
pod vedením Lenky Stojkové nabízí čtenářům bohaté
zázemí
v podobě
téměř
6 000
svazků
z oblasti beletrie i naučné
literatury, jak pro dospělé,
tak pro děti a k tomu přes
200 časopisů. Je tak patrné, že v naší knihovně je
knížek na spoustu volných
dnů. Někteří čtenáři tuto
možnost hojně využívají,
neboť v uplynulých letech
bylo místním čtenářům
poskytnuto v průměru přes
7000 výpůjček za rok.
Knižní fond se navíc každý
rok
bohatě
obnovuje,
v průběhu posledních let
paní Stojková každoročně
přikoupí do knihovny více
než 100 nových svazků. I
proto je náš knižní fond
aktuální a získáte zde k

přečtení i nejnovější bestsellery pro všechny věkové
kategorie. Najdete zde
nejoblíbenější autory detektivek, sci-fi, literatury
faktu, historických románů,
ale i romantické příběhy a
životopisy. Děti mají na
výběr pohádky, říkadla i
vzdělávací knihy, které
sledují zájmy nejmladší
generace, ale obsahují i
knihy z tradičního zlatého
fondu dětské literatury.
Nechybí ani komiksy a
cestopisy.
Letos přibylo do knihovny
hned 86 svazků pro dospělé a 25 knih pro děti a mládež. A že se mezi tituly
objevují ty, které dobývají
žebříčky knižních hitparád,
je nesporné. V sekci pro
dospělé nyní můžete nalézt
hned několik nových knih
od královny české detektivky Michaely Klevisové,
místo zde získal oblíbený
milovník lesa Petr Wohlleben, nově zde najdete celou
sérii Zaklínače, motivační
knihy populárního Petra
Casanovy, Příběhy obyčejného uzdravení zastánce
celostní medicíny Jana
Hnízdila, Deník farářky od
Viktorie Martiny Kopecké –
farářce, která dobyla poslední soutěž StarDance.
cestopisné knihy od Miro-

slava Kobzy či Josefa Formánka. Tatéra z Osvětimy,
Stoletého staříka, Šikmý
kostel, romány od Coriny
Bommanové a mnoho dalších skvostů moderní literatury
posledních
let.
V neposlední řadě si zde
můžete půjčit i vysoce
ceněnou unikátní autobiografii Karla Gotta Má cesta
za štěstím.
Děti (a zřejmě i jejich rodiče) jistě ocení novou sérii
komiksů od autora francouzského
animovaného
seriálu Byl jednou jeden
život nebo sérii Co se děje…
Na své si přijdou i nejmenší
s Tlapkovou patrolou a
novými knihami o Mašince
Tomášovi. Starší si mohou
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knižní vydání povídky
Lesní růžička Josefa WolfaWaldheima. Je to příběh ze
starých časů o lásce, pomstě a nenávisti, ale taky o
pytlácích a starých pověstech, které se kdysi na
Staroměstsku
vyprávěly.
(Za tým edice Urle Lukáš
Horký a Lenka Schindlerová, www.urle.cz)

Staroměstská knihovna nabízí spoustu nových
knih a příběhů

pro změnu užít fantasy
knihy od Shannon Messen-

ger Strážce ztracených
měst nebo Vtipy pro děti.
Kompletní seznam zakoupených knih najdete na
stránkách města v sekci
Knihovna. Stejně tak se tam
dozvíte o plánovaných
akcích, kterých knihovna
pořádá (obzvláště pro
mladší čtenáře) hned několik během roku. Jisté je, že
v knihovně na vás čeká
spousta hezkých příběhů,
dobrodružství a zajímavostí a rozhodně stojí za to se
tam zajít podívat. Lenka
Stojková je rozhodně člověk na svém místě, díky
němuž je místní knižní
fond pořád na vysoké
úrovni a zajistí vám nejen
zábavu, ale možná i ušetří
nemálo peněz, které byste
utratili za pořízení nejnovějších titulů populární i
naučné literatury. (red)
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Usnesení Rady města
Výpis z Usnesení ze 79. Rady města
Staré Město ze dne 22. 11. 2021
764. Rada města schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem
Staré Město a Vodo, topo, elektro Vlastimil Váňa na provedení stavebních a montážních prací spojených s výměnou kotle a bojlerů v budově DPS ve Starém Městě
(147 900 Kč) a pověřuje starostu podpisem výše uvedené
smlouvy
765. Rada města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-8022229/2/T Hynčice pod Sušinou – parc.č.
768/1NNK a pověřuje starostu podpisem výše uvedené
smlouvy
766. Rada města schvaluje zvláštní užívání komunikace
p.č. 1158/18 v k.ú. Hynčice pod Sušinou k uložení zemního NNk kabelu AYKY 3x240+120
767. Rada města schvaluje navrženou finanční odměnu za
rok 2021 pro ředitele ZŠ a MŠ Staré Město ve výši dvou
měsíčních platů
768. Rada města schvaluje Rozpočtové opatření č. 10
769. Rada města schvaluje prodej odpadního železa ze
Sběrného dvora ve Starém Městě za cenu 10 Kč/kg

Rada města bere na vědomí:
- nabídku na odkup a tržní ocenění pozemků p.č.st. 263,
p.č. 104, p.č. 263, p.č. 3397/8 vše v k.ú. Staré Město pod
Králickým Sněžníkem, s tím že nabídka bude rozeslána
zastupitelům a předložena k projednání na zasedání
zastupitelstva města
- otvírací dobu TIC Staré Město od 24.12.2021 do 3.1.2022
- nabídku Pošta Partner s tím, že nabídka bude rozeslána
zastupitelům a předložena k projednání na zasedání
zastupitelstva města
- Střednědobý výhled rozpočtu Starého Města s analýzou
financí a ratingem s tím, že bude předložen ke schválení
na zasedání zastupitelstva města
- Pasport místních komunikací a dopravního značení –
Staré Město s tím, že bude předložen ke schválení na
zasedání zastupitelstva města
- Povodňový plán Starého Města s tím, že bude předložen
ke schválení na zasedání zastupitelstva města

Výpis z Usnesení z 80. Rady města Staré Město ze dne 29. 11. 2021

770. Rada města schvaluje nabídku od spol. Cangemia, a. s.
(310.000,- Kč) na přípravu žádosti o dotaci – rekonstrukce
místní komunikace ulice Sídl. 1. máje a ulice Křižíkova a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
771. Rada města schvaluje termín konání zastupitelstva
města dne 13. 12. 2021 v 17.00 hod v KD Staré Město.
772. Rada města schvaluje Rozpočtové opatření č. 11.
Rada města projednala návrh rozpočtu na rok 2022 a
prošla jednotlivé položky příjmů a výdajů. Návrh rozpočtu
bude předložen k projednání zastupitelstvu města.

Výpis z Usnesení z 81. Rady města Staré Město ze dne 6. 12. 2021

773. Rada města schvaluje nabídku Václava Kalbáče, DiS.
na pořízení serveru a zálohovacího zařízení pro provoz
systému Ginis z důvodu ukončení provozu Technologického centra ORP Šumperk k 31.12.2021 (259 805 Kč)
774. Rada města schvaluje připojení pozemku p.č. 218/5 v
k.ú. Kunčice pod Králickým Sněžníkem k pozemní komunikaci na pozemku p.č. 1394/1 v k.ú. Kunčice pod Králickým Sněžníkem
775. Rada města schvaluje zvláštní užívání komunikace
p.č. 1959/1 v k.ú. Chrastice k uložení zemního kabelu 2 x
AYKY 3x120+70
776. Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2432 ost. plocha o výměře 117,6 m2 v k.ú.
Nová Seninka
777. Rada města schvaluje Podmínky pro poskytování
dotací a grantů zájmovým a sportovním neziskovým organizacím z rozpočtu města Staré Město na rok 2022.
Organizace mohou podávat žádosti do 25.2.2022
778. Rada města schvaluje Přílohu č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti životního prostředí č.
50890079 mezi městem Staré Město a Suez cz, a.s. a pověřuje starostu podpisem výše uvedené přílohy
779. Rada města schvaluje nepeněžní dar ze Sociálního
fondu města Staré Město ve výši 3 500 Kč pro B. D., pro A.
W. a pro O. T. při odchodu do starobního důchodu. Dále
schvaluje poskytnutí nepeněžních darů ze Sociálního
fondu města Staré Město ve výši 3 500 Kč pro M. P. a pro
V. P. při dosažení životního jubilea

Rada města bere na vědomí:
- nabídku na možnost zapojení do systému měření rychlosti městskou policií v obcích (včetně kalkulace předpokládaných nákladů), s tím, že nabídka bude rozeslána
zastupitelům a předložena k projednání na zasedání zastupitelstva města
- oznámení o konání veřejného projednávání návrhu
Územního plánu Staré Město včetně vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území dne 19. 1. 2021 v Kulturním domě ve Starém Městě
- informaci o převzetí projektů na zateplení panelových
domů na sídl. Budovatelů ve Starém Městě

Zastupitelstvo města

Z jednání zastupitelstva města č. 22 ze
dne 13. prosince 2021
Na prosincovém jednání zastupitelstva, které se uskutečnilo 13. prosince, byl mimo jiné schválen vyrovnaný rozpočet města na rok 2022 v následujícím členění:
příjmy:
72 488 000,- Kč
financování:
19 411 000,- Kč
příjmy celkem: 91 899 000,- Kč
výdaje:
91 899 000,- Kč
K jednání prosincového zastupitelstva se vrátíme
v únorovém vydání zpravodaje.
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Územní plán města
Na říjnovém jednání ZM
schválili zastupitelé usnesení, kterým schválili konání veřejného projednání
územního plánu. Na základě tohoto usnesení vydal
MěÚ Šumperk Oznámení o
konání veřejného projed-

nání návrhu územního
plánu a stanovil termín
projednání na 19. ledna
2022. Jednání se uskuteční
v 15 hodin v Kulturním
domě ve Starém Městě za
účasti projektanta (zpracovatele ÚP), dotčených or-

gánů, zástupců sousedních
obcí a oprávněných investorů. Na tomto jednání
mohou občané i podnikatelé své připomínky a námitky k územnímu plánu předložit
a
následně
je
v písemné podobě do 7 dnů

předat na MěÚ Šumperk.
Návrh územního plánu je
vystaven na MěÚ Šumperk,
jeho webových stránkách a
na MěÚ ve Starém Městě.
(red)

Jedním z bodů jednání
zastupitelstva v září 2020
byla nabídka společnosti
CBA vybudovat ve Starém
Městě v prostoru bývalého
ředitelství Státního statku
prodejnu potravin o ploše
400 m2. Diskuse k tomuto
bodu trvala skoro hodinu,
ozývaly se hlasy pro i proti,
nakonec dospěli zastupitelé k závěru, že prodejnu
ano, ale na jiném místě. Na

jednom z dalších jednání
zastupitelstva bylo rozhodnuto schválit výstavbu
prodejny v areálu bývalého
ředitelství Státního statku a
bylo uloženo tajemníkovi
městského úřadu zadat
vypracování
znaleckého
posudku na pozemky pro
výstavbu prodejny. Prodej
pozemků byl zastupitelstvem schválen po roce,
v září 2021 za cenu znalec-

kého posudku, tj. 1 395,- Kč
/m2.
Bylo zadáno vypracování
geometrického plánu na
rozdělení pozemků a podklady pro zpracování návrhu smlouvy včetně podmínek ze strany města. Tyto
budou předány právní
kanceláři, která zpracuje
návrh smlouvy o prodeji.
Další postup přípravy a
realizace vlastní stavby je

věcí společnosti CBA. Zda
budeme moci v nové prodejně nakoupit již o příštích Vánocích, si netroufne
nikdo z vedení města odhadnout. (red)

Na prosincovém zastupitelstvu byla schválena nová
vyhláška o poplatcích za
odvoz odpadu. Ve vyhlášce
zůstávají některá původní
pravidla, naopak jiná se
mění.
Sazby i splatnost zůstávají
stejné jako v roce 2021, tj.
650,- Kč za osobu a splatnost poplatku je jako již
několik let do 30. září.
Zůstává i možnost osvobození z několika důvodů,
které najdete ve vyhlášce
zveřejněné na úřední desce
nebo na stránkách města.
Platí se buď v hotovosti
v kanceláři poplatků, případně v účtárně městského
úřadu. V případě, že budete
chtít platit bezhotovostně,
číslo účtu je stejné jako
v minulých
letech
154232461/0300 a variabilní symboly zůstávají
rovněž stejné. Každý poplatník má svůj vlastní
variabilní symbol. Kdo ho

nezná, může ho zjistit,
stejně jako případné další
informace k poplatku, buď
na emailové adrese poplatky@mu-staremesto.cz,
popřípadě na telefonním
čísle 583 285 996.
V nové vyhlášce zůstávají i
dvě původní skupiny poplatníků. První skupina
zahrnuje fyzické osoby
přihlášené v obci. V druhé
skupině došlo ke změně dosud tato skupina zahrnovala fyzické osoby, které
mají ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba. Nyní bude tato druhá
skupina zahrnovat vlastníky, kteří mají ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých
není přihlášena žádná
fyzická osoba. Už tedy
nebude poplatníkem v této

skupině pouze fyzická
osoba, ale též právnické
osoby.
V důsledku změny zákona
o místních poplatcích a
dalších zákonů se již odpadový poplatek nebude
jmenovat Místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních
odpadů, ale bude nazýván
Místní poplatek za obecní
systém odpadového hospodářství. Obce a města se
mohou totiž od 1. ledna
2022 na základě nového
zákona rozhodnout, zda
zvolí cestu poplatku za
každého poplatníka, v
principu stejný jako jsme
platili dosud, nebo druhou
variantu poplatku, kdy
poplatníci nebudou platit
dle svého trvalého pobytu,
ale obce jim budou vypočítávat sazby poplatku podle
vyprodukovaného množ-

ství odpadu v kg nebo litrech. Toto se Starého
Města tedy netýká, ale
souvisí s tím jedna možnost
osvobození, kterou zákon
připouští. Jestliže je občan
přihlášený k trvalému
pobytu ve Starém Městě,
ale ve skutečnosti bydlí,
žije v jiné obci, která má
zaveden právě tento poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci, musí staroměstský
občan zaplatit poplatek v té
dané obci a tuto skutečnost
prokázat ve Starém Městě
dokladem o úhradě poplatku vůči obecnímu úřadu v
té dané obci.
Kompletní a aktuální pravidla pro placení poplatků
za odpady je možné najít
v nové vyhlášce na stránkách města nebo úřední
desce. (red, Urbanová Pešková)

Budeme mít ve Starém Městě prodejnu potravin CBA?

Poplatky za odvoz odpadů

ZLATÝ ROH/LEDEN 2021
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SPOLEČNOST

Společenská kronika
V lednu oslaví svá významná životní
jubilea:
Emílie Donéová

Jarmila Doskočilová
Marie Fraňková

VZPOMÍNKA

Dne 1. ledna 2022 jsme vzpomněli 12. výročí
úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka,
dědečka,

pana Antonína BRATINY.

Ludmila Macháčková
Jan Michalčák

Marie Olbrichová

Antonie Rumlová

Františka Vogelová

Našim spoluobčanům přejeme stálé zdraví,
mnoho štěstí a radosti ze života!

Úmrtí

S láskou vzpomínají manželka a děti
s rodinami
BLAHOPŘÁNÍ

Olga Haltmarová

Veřejná beseda s odborníky z organizace Člověk v tísni na
dluhovou problematiku
(Pod záštitou Komise pro zdravotní a sociální péči)

Milostivé léto
se uskuteční

Dne 3. ledna 2022 oslaví své životní
jubileum
paní Františka VOGELOVÁ.

90 let je úctyhodný věk, ale 100, to je teprve
výzva! Co říkáš?

v pondělí 10. ledna 2022 v 15.00 hodin v ma-

Přejeme Ti krásné narozeniny a hlavně pevné
zdraví.

Chtěli byste se dozvědět zajímavé a potřebné informace
z dluhové problematiky pro své zaměstnance, přátelé i
sami sebe?

PROVOZNÍ DOBA TIC

lém sále Kulturního domu.

Chcete vědět, jak postupovat, když nezvládáte splácet?
Chcete vědět, co všechno může exekutor a co už ne?

Chcete zjistit, jak využít Milostivého léta k levnému splacení dluhů vůči státu či obcím (např. dluhy na sociálním a
zdravotním pojištění, poplatky za odpady atd.)?

Rádi byste zjistili, jak na dlouholeté dluhy?

Chtěli byste se dozvědět, jaké proběhly změny
v exekucích, jak využít insolvenci k novému životu
s čistým štítem?

Pojďme zase volně dýchat a klidně spát!

Dcery Mila a Majka, syn Vilda, snacha Liba s
rodinami, všechna vnoučata a pravnoučata.

LEDEN AŽ BŘEZEN
pondělí-sobota
8.00-12.00

12.30-17.00

ZLATÝ ROH/LEDEN 2021

Volejbalisté (si) hrají pro dobrou věc
Volejbalový klub netrávil
poslední týdny minulého
roku v klidu, jak se na advent sluší a patří. Naopak,
jeho členové podnikali
různé aktivity jak v rámci
sportu, tak mimo hřiště.
Kromě pravidelných zápasů jesenické soutěže veteránů, jehož jsou neodmyslitelnou součástí již řadu let,
se vrhli hned do dvou projektů, které zatím zůstávaly
stranou jejich zájmu.
Jednak se rozhodli uspořádat vedle tradičního Valentýnského turnaje i turnaj
Vánoční, na kterém se
v souladu se stávajícími

opatřeními sešli hráči nejen ze Starého Města, ale i
Ostravy a Andělské hory.
V sobotu 4. prosince se tak
utkaly na hřišti čtyři týmy a
sehrály šest vcelku vyrovnaných zápasů na dva
vítězné sety. Nebyla nouze
o adrenalin, napětí, pády i
drobné úrazy; ovšem vše
v příjemné a přátelské
atmosféře.
Druhou akcí, tentokrát
zcela nesportovního charakteru, byl prodej ve stánku na staroměstských vánočních trzích při příležitosti rozsvěcení vánočního
stromu. V režii ženské části

V pátek 26. listopadu proběhlo v naší obci tradiční rozsvícení
vánočního
stromu. V rámci slavnostního aktu byly do prodeje ve
vánočních
stáncích darovány drobné dárky. Zakoupením originál-

ního produktu nebo punče mohl tak každý přispět
do fondu mimoškolních
aktivit. Vánoční atmosféru
podtrhlo
hudebně taneční vystoupení
dětí ze třídy Ptáčků.
Následující
pátek,

Advent v MŠ

volejbalového klubu tak byl
zprovozněn
Sousedský
krámek, ve kterém mohli
kolemjdoucí ochutnat horkou čokoládu s mnoha
bonusy, koupit si drobnost
z druhé ruky, popřípadě si
na ministřelnici vystřelit za
pár drobných plyšáka.
Každý účastník trhu nám
dá jistě za pravdu, že odpoledne bylo příjemné a kouzelná atmosféra byla podtrhnuta prvním sněhem i
zpěvem dětí.
Výdělky z obou akcí věnuje
volejbalový klub na potřebné věci. Z části přispělo
na dárky pod Stromečkem

3. prosince, si žáci druhého
stupně ZŠ připravili pro
děti MŠ tradiční návštěvu
Mikuláše, anděla a čerta. Děti byly obdarovány
drobnými
dárky. Velmi
děkujeme rodičům a všem,
kteří se na spolupráci se ZŠ
a MŠ podíleli. Děkujeme
rovněž za dar čtyř vánoč-
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splněných přání a zbytek
financí již půjde na dobrou
věc ve Starém Městě. Momentálně probíhá diskuse,
komu peníze pomohou,
protože možností, jak a
komu pomoci je více než se
na první pohled může zdát.
(VK Staré Město)

ních
stromků
pro
MŠ. V neposlední
řadě
děkujeme všem
žákům,
kteří se na přípravě Mikulášské návštěvy podíleli.
Krásné
vánoční
svátky, všem hodně zdraví a
úsměvů v novém roce 2022
přeje kolektiv učitelek MŠ.

ZLATÝ ROH/LEDEN 2021

Modernizace odborných učeben na ZŠ

V listopadu tohoto roku
byly završeny poslední
práce na projektu Modernizace odborných učeben
na ZŠ Staré Město, reg.č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075
/0011609.
Cílem projektu bylo revitalizovat 4 odborné učebny
tak, aby žáci měli kvalitnější podmínky pro vzdělávání
v přírodovědných či jazykových předmětech. Úpravy zahrnovaly zejména
elektrické a datové rozvody, výměnu podlahových
krytin, výměnu svítidel,

malování, obložení stěn,
pořízení nového nábytku,
počítačové vybavení a také
nákup nových pomůcek.
V těchto renovačních aktivitách budeme i nadále
pokračovat. Je bohužel
smutné, že někteří žáci si
neváží toho, že se mohou
vzdělávat v pěkném prostředí a už nyní evidujeme
případy poškození nových
věcí. Naštěstí se jedná
pouze o ojedinělé případy.
Projekt byl finančně podpořen
z Integrovaného
regionálního
operačního

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO
ČÍSLA: ÚTERÝ 18. 1. 2022
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programu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR částkou
2.168.322,75 Kč. Spoluúčast města - zřizovatele
školy činí 5%.
Na první pohled se může
zdát, že škola je již opravená a není třeba dalších
investic. Opak je ale pravdou. Většina tříd na hlavní
budově má nevyhovující
osvětlení, je nutno vymalovat, trápí nás zatékající
světlík. Horní - historická
budova by potřebovala
novou fasádu a okna. Celkovou rekonstrukci by
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potřebovala i naše tělocvična. Už nyní připravujeme další grantové žádosti.
Z nejbližších plánů ve škole
stojí za zmínku revitalizace
alespoň 2 kmenových tříd,
vybudování odborné učebny školní kuchyňka, vybudování školní studovny,
pořízení robotických stavebnic do předmětu Informatika. Čeká nás tedy ještě
pořádný kus práce. (R.
Šikula)

